
Chỉ Sử dụng Bởi Học khu - Ngày nhận được Cho phép Đánh giá:

Cho phép Đánh giá
Nhân viên nhà trường phải cấp biểu mẫu này nhằm nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ phụ 
huynh/người giám hộ của trẻ để tiến hành đánh giá ban đầu.

□ Yêu cầu Bằng Miệng từ Phụ huynh
Ngày:

□ Yêu cầu Bằng Văn bản từ Phụ huynh 
Ngày:

Ngảy Gửi:

Họ tên học sinh:

Tên và Địa chỉ của Phụ huynh:

Kính gửi Tên Phụ huynh,

Học khu yêu cầu sự đồng ý của quý vị để tiến hành Đánh giá Năng khiếu Đa ngành. Chúng tôi 
phải có sự đồng ý của quý vị trước khi chúng tôi có thể bắt đầu.

Trong quá trình đánh giá, chúng tôi sẽ điều tra thông tin liên quan đến năng khiếu đang được 
đánh giá của con quý vị, bao gồm hoạt động giảng dạy, điểm mạnh trong học tập và nhu cầu giáo 
dục thể hiện qua mức thành tích học tập hiện tại, kết quả đánh giá, quan sát trong lớp học và 
thông tin từ quý vị. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm dấu hiệu về thành tích, kết quả hoặc chuyên môn 
đã được thể hiện trong một hoặc nhiều khía cạnh học tập. Các loại kiểm tra và quy trình cụ thể 
sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá bao gồm:

Học khu sẽ thiết lập một Nhóm Đánh giá Năng khiếu Đa ngành để tiến hành đánh giá. Là phụ 
huynh, quý vị sẽ là một thành viên của nhóm. Quý vị sẽ được mời tham dự tất cả các cuộc họp 
nhóm. Quá trình đánh giá đa ngành sẽ bao gồm thông tin từ phụ huynh hoặc những người khác 
thường xuyên tương tác với học sinh và có thể bao gồm thông tin từ học sinh nếu thích hợp. Nếu 
quý vị muốn gửi ý kiến bằng văn bản, hãy làm như vậy.
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Nhóm Đánh giá Năng khiếu Đa ngành sẽ xác định xem con quý vị có năng khiếu và cần chương 
trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt hay không. Thông tin này sẽ được nêu trong Báo cáo Năng 
khiếu Bằng Văn bản. Nếu nhóm xác định rằng con quý vị đủ điều kiện cho chương trình giảng 
dạy được thiết kế đặc biệt, Báo cáo Năng khiếu sẽ được gửi cho nhóm GIEP. Là phụ huynh, quý 
vị cũng sẽ là một thành viên của nhóm GIEP. Quý vị sẽ được mời tham dự tất cả các cuộc họp 
nhóm. Đánh giá Năng khiếu Đa ngành sẽ được hoàn thành và Báo cáo Năng khiếu sẽ được gửi 
cho quý vị trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ khi nhận được sự cho phép của quý vị để tiến hành 
đánh giá.

Vui lòng đọc Thông báo về Quyền của Phụ huynh đối với Học sinh Năng khiếu đính kèm, bao 
gồm các nguồn hỗ trợ dành cho phụ huynh như các tổ chức vận động chính sách của tiểu bang 
hoặc địa phương. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch, vui 
lòng liên hệ với tôi.

Tên:
Chức vụ:
Số điện thoại:
Địa chỉ email:

Hướng dẫn cho Phụ huynh
Vui lòng đánh dấu (các) mục thích hợp, ký tên và gửi lại biểu mẫu này cho người được nêu tên 
ở trên. Học khu có thể yêu cầu một phiên điều trần để tiến hành tái đánh giá nếu quý vị không 
đáp ứng yêu cầu này.

□ Tôi đồng ý bắt đầu Đánh giá Năng khiếu Đa ngành ban đầu như được đề xuất.

□ Vui lòng liên hệ với tôi. Tôi chưa sẵn sàng đồng ý cho Đánh giá Năng khiếu Đa ngành
ban đầu vào lúc này và muốn trao đổi về điều này.

□ Tôi phản đối Đánh giá Năng khiếu Đa ngành ban đầu được đề xuất. Vui lòng không bắt 
đầu quy trình này tại thời điểm hiện tại.

□ Tôi yêu cầu dàn xếp

□ Tôi muốn tổ chức một phiên điều trần theo đúng thủ tục công bằng

Chữ ký Phụ huynh Ngày

Số điện thoại Liên hệ Ban ngày: 
Địa chỉ email:
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 (Chữ ký tắt) Tôi đã nhận được một bản sao Thông báo về Quyền của Phụ huynh đối 
với Học sinh Năng khiếu.

* Thông báo về Quyền của Phụ huynh Đối với Học sinh Năng khiếu kèm theo cung cấp thông 
tin về các lựa chọn được liệt kê ở trên.
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